Tue ja sijoita työhömme! Soita puh. 0600 1 2255
(Suomen työ) ja puh. 0600 1 2211 (Afrikka)
Puhelun hinta 10,01 eur + pvm/mpm
Keräysluvan nro: RA/2019/222
Keräysaika: 9.3.2019 – 31.12.2020

Rakkaat ystävät ja työtoverit,
Olen juuri palannut takaisin Blantyreen, Malawiin
pitkältä automatkalta Swartkopmondista, Namibiasta, Atlantin rannikolta. Matkan pituus oli 2000 mailia
(noin 3200 kilometriä) yhteen suuntaan. Matkustimme kolmen maan lävitse, joilla kaikilla oli omat koronavirus - sääntönsä ja säädöksensä. Emme päässeet Botswanan rajalta maahan, vaikka meillä oli
vaadittavat todistukset koronatestistä. Ongelma on
se, että kukaan ei kerro mitään, ja kun saavut maahan, kukaan ei tiedä kuinka tilanteessa toimitaan.
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Rakkaani, minä toivotan
sinulle, että kaikessa
menestyt ja pysyt
terveenä, niinkuin
sielusikin menestyy.
3 Joh 1:1

Kolmen kokonaisen päivän matkustamisen jälkeen saavuimme vihdoin Swartkopmondiin, jonka sananmukainen käännös merkitsee: ”Mustan joen pääsuu”. Tämä
paikka sijaitsee kuuluisan luurankorannikon reunalla. Luurankorannikon nimi tulee
siitä, että yhä tänä päivänä kuka hyvänsä, jonka ajoneuvo jää pysähdyksiin tämän
rannikon varrella ilman riittävästi muonaa ja erityisesti vettä, muuttuu luurangoksi.
Luurankorannikolla on ruostuneita ja haljenneita laivojen hylkyjä, sekä myös auringon vaaleaksi haalentamia ihmisen luurankoja. Olosuhteet eivät tunne armoa
ketään hyvänsä kohtaan, jonka matka pysähtyy tähän miljoonien neliökilometrien
suuruiseen erämaahan.
Erityistä Swartkopmondissa on se, että se sijaitsee erämaassa, mutta kaupungin
päivälämpötila nousee harvoin yli 50 Fahrenheitiin (10 °C). Tämä johtuu EteläAtlantin virtauksesta, joka kuohuu Etelämantereelta päin ja virtaa pitkin Namibian
rannikkoa satoja kilometrejä. Tämä virtaus tuo mukanaan miljoonia tuhansia kiloja
kalaa, ja niiden mukana tietenkin hylkeitä, pingviinejä sekä erilaisia petoeläimiä,
kuten miekkavalaita ja haita. Miten virkistävä piristys pingviinien ja hylkeiden näkeminen erämaassa onkaan, mikä johtuu siitä, että koko luomakunta seuraa ravintoketjua.
Niin kuin merenelävät seurasivat ravintoketjuaan, minä seurasin evankeliumin
reittiä. Namibia on maa, joka tarvitsee Jumalan Sanaa epätoivoisesti. Maassa on
vain harvoja apostoleja, mikä tarkoittaa sitä, että maassa on vain harvoja hengellisiä isiä, jotka johtavat ja kasvattavat seurakuntia. Maa tarvitsee todellista apostolista johtajuutta. Kuka tahansa voi kasvattaa seurakunnan, mutta vain hyvin harva
kykenee asettaa sen oikealle HALLINNOLLISELLE perustalle ja näkee JUMALAN
JÄRJESTYKSEN tulevan asetetuksi siihen. Mikään ei tule menestymään Jumalan
HALLINNOLLISEN JÄRJESTYKSEN ulkopuolella.
Seurakunnan kävijämäärät saattavat kasvaa, mutta seurakunnan todellinen laatu
loistaa poissaolollaan. Kuuma porkkana asiassa on se, ovatko kaikki erilaiset ihmiset asettamaan itsensä alamaisiksi toisilleen seurakunnan yhteydessä ja keskinäisissä ihmissuhteissaan. Aabraham, Jumalan ikuinen ystävä, kansakuntien isä
ja valittu patriarkka tunnisti sen, että Melkisedekillä oli paljon syvempi suhde Jumalan kanssa kuin hänellä itsellään, ja niin hän asetti itsensä tälle vapaaehtoisesti
alamaiseksi. Nykypäivänä seurakunnan johtajat ovat kiinnostuneempia asemastaan ”komentoketjussa”, kuin yhteydestään ja suhteestaan Herraan.
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Nykypäivän seurakuntarakenteessa pastorista on tullut kaikki kaikessa, kun taas apostoli Paavalin aikana apostoli oli selkeä seurakunnan johtaja armoituksensa ja Jumalan tuntemisensa vuoksi. Muistaessamme sen, että Jumala valitsi Paavalin
asettaakseen järjestyksen ja mallin Uuden liiton seurakunnalle, meidän olisi viisasta kuunnella ja totella tuota Jumalan
hänelle antamaa viisautta.
Nykyään etsimme tuollaista hengellistä isyyttä, joka tuo järjestyksen ja rakkaudellisen kurin seurakuntaan. Surullista kyllä,
useimmat uskovat tietävät vain hyvin vähän, jos ollenkaan apostolisuudesta. Seurakunnissa opetetaan virheellisesti apostolien olevan ”seurakunnan istuttajia”. Apostolin kutsussa on kuitenkin kyse tuosta niin tärkeästä hallinnollisesta järjestyksestä. Tämän järjestyksen piirissä on suojelun, kehittyvän Jumalan tuntemisen kasvun, Jumalan valtakunnan periaatteiden
mukaan hallitsemisen ja vallitsemisen, sekä rakkaudellisen kurin periaatteet.
Tämän maailman isättömän sukupolven aikana näemme kaikkialla kaaosta ja hämmennystä sekä etenkin kapinaa. Antikristuksen järjestelmä rakentuu kapinalle, mikä on juuri se järjestelmä, joka etsii valta-asemaa tämän hetken länsimaailmassa. Kuitenkin tämän kapinan keskellä Jumalan JÄRJESTYS ja valkeus voittaa yli kaiken pimeyden. Jumalan hallinnollisen järjestyksen keskuudessa on suuri vapaus ja ilmestystieto, joka synnyttää suurempaa näkyä ja tarkoitusta Kristuksessa
Hänen ihmeellisen valtakuntansa laajentamista varten.
Jumalan valtakuntaa kohtaan kohdistuu vakava hyökkäys tällä hetkellä, ja viimeinen asia, mitä seurakunnan tulee tässä
tilanteessa tehdä, on eristäytyä maailmasta tappiomielialan vallassa. Päinvastoin, on aika olla SULHASEN kaltainen tänä
ajan hetkenä, ja nousta taisteluun. Kimppuumme hyökätään joka puolelta, mutta meidän tulee taistella vastaan ja voittaa.
Voidakseen sotia tehokkaasti seurakunta tarvitsee aitoa apostolista johtajuutta.
- Michael Howard

Todistuksia
Todistus kielillä puhumisen voimasta.
Rukoilimme kielillä eräässä Out of African lauantain kokouksessa lokakuussa. Eräs osallistujista oli tullut uskoon vasta
hiljattain, eikä hänelle oltu ehditty opettaa mitään Pyhän Hengen kasteesta. Kun kokouksen vetäjä kehotti kaikkia alkamaan puhua kielillä, hänkin avasi suunsa ja alkoi puhumaan kielillä!
Aamurukouksissamme käytämme aikaa välillä kielillä puhumiseen sekä vuorotellen että välillä yhteen ääneen. Eräässä
aamurukouksessa yksi osallistujista alkoi puhumaan selvällä ruotsin kielellä, jota monet osallistujista kykenivät ymmärtämään. Hän julisti Jumalan suuria tekoja, samaan tapaan kuin Apostolien teoissa helluntaipäivänä julistettiin:
”Alla måste höra! Denna Jesus, han är den sanna dörren till den himmelske Fadern! Alla måste höra! Denna Jesus,
hans kärlek är den sanna dörren.”
”Kaikkien täytyy kuulla! Tämä Jeesus on totinen ovi taivaallisen Isän luokse. Tämä Jeesus, Hänen rakkautensa on totinen ovi.”
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Kalibun työn kuvausta
Seurakuntien rakentaminen
Joka vuosi Kalibun palvelutyö rakentaa kirkkoja kyliin. Paikallisen seurakunnan vastuulla on hankkia tiilet, sementti ja
kirkon rakentaja. Kun tiilet on muurattu paikoilleen, Kalibu rakentaa kirkolle katon. Tällä tavoin on toimittu paikallisten
kirkkojen rakentamisessa Afrikassa 1990-luvulta lähtien. Seurakunnan osallistuminen kirkkojen rakentamiseen antaa
seurakuntalaisille ylpeyden aihetta siitä, että he ovat osa paikallisseurakuntansa kasvua ja kehittymistä. Kalibu on
sitoutunut auttamaan seurakuntia rakentamaan laadukkaita kirkkoja kyliinsä. Tällä hetkellä rakennamme myös suurta
seurakuntarakennusta Malawissa kongolaisten pakolaisten leirissä.

Adjuman seurakunnan kirkkorakennus ja kokous Ugandassa

Kansainvälinen palvelutyö
Pastori Michael Howard on tehnyt palvelutyötä kansakunnissa hänen palvelutyönsä ensimmäisistä vuosista lähtien.
Hän on matkustanut Yhdysvaltoihin säännöllisesti 1980-luvun puolivälistä lähtien, matkaten maan toiselta rannikolta
toiselle jakaen apostolista Sanaa seurakunnalle. Yhdysvaltojen palvelutyö Shekinah Ministries sai alkunsa vuonna
1988 ja sen työ jatkuu edelleen.
Vuonna 1997 palvelutyön ovi avautui Suomeen. Tästä kasvoi vähitellen Out of African palvelutyö. Työhön kuuluu esirukousta, konferensseja ja vierailuja eri paikkakunnilla ympäri vuoden. Vastikään Herra on avannut oven Saksaan ja
Namibiaan. Seurakunnat ovat nälkäisiä oppimaan esirukouksesta ja ne ovat isännöineet pastori Michaelia kahden
viime vuoden aikana näissä kansakunnissa.
Vuosittain kesä-heinäkuussa järjestetään lyhytkestoisia lähetys- ja vierailumatkoja Afrikkaan. Eri maista tulevat osallistujat saavat tutustua Kalibun Afrikassa tekemään työhön aivan läheltä. Lähetystyöntekijöidemme määrä Malawissa
kasvaa, ja etsimme lisäksi uusia ihmisiä mukaan kokoaikaisesti työhömme Mosambikissa, Ugandassa, Malawissa ja
muualla.

Pastori Michael Howard Saksassa

Out of African tapahtumia 2020
Kotikokoukset Ulvilassa maanantaisin klo 18
Tiedustelut: korpi.mikko@gmail.com
Yhteystiedot:
Out of Africa ry
Murtomäentie 4-6 F 47
33470 Ylöjärvi

28.11-5.12. Säkylä
Apostolinen konferenssi
Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja
kokouksia koskien puh. 044-0837822. tai kauppa@ooa.fi.

puhelin:
+358 44-0837822.
Sähköposti:
info@ooa.fi, kauppa@ooa.fi
Lesken Ropo -projekti:
Puhelin:
+358 44-0837822.
Sähköposti:
leskenropo@ooa.fi

----------------------------------Tilinumero:
IBAN
FI52 1257 3000 5352 88
SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Lahjoitusten viitenumerot:
Viite 3007
– Yleinen lahjoitusviite (kattaa
koko työn, niin koti- kuin ulkomailla)
Viite 1177
– Afrikan työn yleinen viite (sis.
Kalibu-Raamattuyliopiston,
Kalibu-Akatemia-koulun, pastorikannatuksen ja humanitäärisen avustustyön, mm. Ugandan
pakolaisleirityö)
Viite 5225
– OoA:n vanhustyö/Lesken
Ropo -projekti (sis. Lesken-Ropo-vanhuskylän ja Kalibun
klinikan)
Huom.! Vanhat viitenumerot
6004, 2011 ja 1012 sekä 1371
ovat poistuneet käytöstä.

Webinaarin ”Kaikki lähteeni on Sinussa” -äänitteet tilattavissa p. 044-0837822 tai
kauppa@ooa.fi hintaan 25€. Formaatit Mp3-muodossa USB-muistitikulle (tikku sisältyy hintaan) tai cd:lle. Myös kesäkuun ”Kristuksen vanki” Webinaarin äänitteet
edelleen saatavilla samaan hintaan.

Viime kesän ja talven Apostolisten konferenssien äänitteet ovat saatavilla hintaan
50€. Kesän konferenssin aihe oli Lopun ajat, talven puolestaan Esirukous. Äänitteet ovat mp3-muodossa, ja ne voi tilata CD-sarjana (vain Mp3) tai USB-tikulla
(tikun hinta sisältyy hintaan) Tilaukset kauppa@ooa.fi tai puh. 044-0837822.
HUOMIO! Muistathan ilmoittaa meille osoitteenmuutoksestasi! Lähetä uutiskirjeen tilausta, peruutusta tai osoitteenmuutosta koskevat sähköpostit osoitteeseen kauppa@ooa.
fi (myös kirja- ja äänitetilaukset). Muistathan myös aina laittaa viitteen maksuusi tehdessäsi lahjoituksen rahankeräystilillemme. Kiitos!
Rahankeräysluvan saaja : Out of Africa ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Keräysluvan numero: RA/2019/222, myönnetty 08.03.2019
Keräysaika: 9.3.2019 – 31.12.2020
Keräysalue: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
- Lähetys- ja koulutustyöhön sekä avustus- ja kehitysyhteistyöhön Afrikassa, pääasiallisesti Malawissa,
Mosambikissa ja Ugandassa.
- Suomessa ja ulkomailla tapahtuvan kristillisen koulutustyön mahdollistamiseen ja tukemiseen.
Koulutustyöhön sisältyy kokoustoimintaa, erilaisia koulutuksia sekä radio-ohjelmien ja painotuotteiden
tuottamista.
Keräystavat: Vedotaan yleisöön uutis- ja tiedotuskirjein, internet-ilmoituksin, radiossa ja tv:ssä ja
lehti-ilmoituksin. Lisäksi järjestetään puhelinkeräys. Lahjoittaa voi soittamalla maksulliseen palvelunumeroon. Kerätyt varat käytetään viimeistään 6 kk rahankeräyslupakauden päättymisestä.
Lupaehdot: Kerättyjä varoja voidaan käyttää toiminta-, hallinto-, kehittämis- ja palkkakustannuksiin
vain siltä osin, kuin ne aiheutuvat kerättävien varojen varsinaisten yleishyödyllisten käyttötarkoitusten
toteuttamisesta. Lue täysin kattavat tiedot käyttötarkoituksista netissä www.ooa.fi. Kiitos tuestasi!

